
     

                                                 
คําสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที่   ๑๘๗   /๒๕๕๔ 
เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมต้อนรับดูแลคณะครูและนักเรียน 

Kingsbridge Community College 
----------------------------------------------------- 

 
เพ่ือให้การด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับ Kingsbridge Community College 

ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
และส าเร็จลุล่วงด้วยดี  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗(๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้อ
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 
๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 

นายพิชยนันท์    สารพานิช       ประธานกรรมการ 
นางนภัสสรณ เกยีรติอภิพงษ   รองประธานกรรมการ 
นายอดุลย  ศิริเวช           กรรมการ 
นายคมศักดิ์     หาญสิงห   กรรมการ 
นางทัศนีย  วงคเขียว           กรรมการ 
นางวราภรณ  สัตยมาภากร       กรรมการ 
นายสมยศ         แมนสงวน      กรรมการ 
นางสุนิดา     เดชะทัตตานนท์     กรรมการและเลขานุการ 

หนาที ่     อ านวยการใหค าแนะน าปรึกษาเพ่ือใหการด าเนินการเปนไปดวยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพและบังเกิดผลดี 

๒.  คณะกรรมการด าเนินการ 
นางสุนิดา     เดชะทัตตานนท์     หัวหน้า 
นางสิริกาญจน์  ธีรมงคล        ผู้ช่วย 
นางสาวอุษา  นะแน่งน้อย      ผู้ช่วย 
นางสาวเสาวนีย์ จิระสุทธิ์ตระกูล       ผู้ช่วย 
นางวราภรณ์ สัตยมาภากร  ผู้ช่วย 
นายค านวณ ยงประเดิม  ผู้ช่วย 
นางสาวนงพร จู่พิชญ์   ผู้ช่วย 
นางณัฎฐ์ธยาน์ สนั่นไหว   ผู้ช่วย 
นางนวรัตน์ นาคเสนีย์  ผู้ช่วย 



        ๒ 
 หน้าที่  ด าเนินงาน ตามกิจกรรมที่ก าหนดให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 ๒..๑. ฝ่ายต้อนรับและพิธีการ 
  นางสุนิดา     เดชะทัตตานนท์     หัวหน้า 
  นางสาวเสาวนีย์ จิระสุทธิ์ตระกูล  ผู้ช่วย 
  นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์  ผู้ช่วย 
 หน้าที่   ๑. จัดกิจกรรมการต้อนรับหน้าเสาธงในวันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๔ 
  ๒. เป็นพิธีกรในการต้อนรับและงาน Farewell Party  
  ๓. ประสานงานทั่วไปเพื่อให้การจัดกิจกรรมต่างๆ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๒.๒  ฝ่ายสถานที่และจัดเลี้ยง 
  นายคมศักดิ์ หาญสิงห์  หัวหน้า 
  นางสิริกาญจน์ ธีรมงคล   ผู้ช่วย 
  นางศรีนภา อรัญญาเกษมสุข  ผู้ช่วย 
  นายค านวณ      ยงประเดิม  ผู้ช่วย 
  นางสาวศิริพร โกมารกุล  ผู้ช่วย 
  นางสาวอรวรรยา  ภาคค า   ผู้ช่วย 
  นางสาวภาชิน ี รัตนศรีปัญญะ  ผู้ช่วย  
 หน้าที่   ๑. จัดสถานที่ต้อนรับและจัดงาน Farewell Party 
  ๒. จัดอาหารว่าง อาหารกลางวัน รับรองคณะครู นักเรียน  และครอบครัวอุปถัมภ์ 
 ๒.๓ ฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
  นายสมยศ แม้นสงวน  หัวหน้า 
  นายภาคภูมิ แก้วเย็น   ผุ้ช่วย 
  นายภูริวัฒน ์ บุญจันทร์  ผู้ช่วย 
 หน้าที่   ๑. บันทึกภาพกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ 
  ๒. จัดท าแผ่นบันทึกภาพ มอบแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียน Kingsbridge 
 ๒.๔ ฝ่ายประสานงานและน าเยี่ยมชมการเรียนการสอน / สถานที่ 
 วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔   ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
  นางสุนิดา     เดชะทัตตานนท์   หัวหน้า 
  นางสาวอุษา นะแน่งน้อย  ผู้ช่วย 
  นางสาวเสาวนีย์   จิระสุทธิ์ตระกูล   ผู้ช่วย 
  นางสาวนงพร จู่พิชญ์    ผู้ช่วย  (การท าอาหารไทย) 
  นายค านวณ ยงประเดิม  ผู้ช่วย  (การประดิษฐ์งานลายไทย) 
  นางสาวอัญชลี  เขมะประภา           ผูช้่วย (การหล่อเทียน / การแห่เทียน) 
  นางณัฎฐ์ธยาน์ สนั่นไหว   ผู้ช่วย (การแต่งกายชุดไทย) 
  นางนวรัตน์ นาคเสนีย์  ผู้ช่วย (การแต่งกายชุดไทย) 
 
 



๓ 
 วันศุกร์ที่ ๑๕- วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ณ จังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรี 
  นางนภัสสรณ เกียรติอภิพงษ   หัวหน้า 

นางสุนิดา     เดชะทัตตานนท์     ผู้ช่วย 
นางสิริกาญจน์  ธีรมงคล        ผู้ช่วย 
นางสาวอุษา  นะแน่งน้อย      ผู้ช่วย 
นางสาวเสาวนีย์ จิระสุทธิ์ตระกูล       ผู้ช่วย 
นายภูริวัฒน ์ บุญจันทร์  ผู้ช่วย  

 วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
  นางนภัสสรณ เกียรติอภิพงษ   หัวหน้า 

นางสิริกาญจน์  ธีรมงคล        ผู้ช่วย 
นางสาวอุษา  นะแน่งน้อย      ผู้ช่วย 
นางสาวเสาวนีย์ จิระสุทธิ์ตระกูล       ผู้ช่วย 
นางสาวภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์  ผู้ช่วย 
นายภูริวัฒน์  บุญจันทร์  ผู้ช่วย 

 วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ณ โรงแรมนิรันคร์แกรนด์  
  นางสิริกาญจน์ ธีรมงคล   หัวหน้า 
  นางนภัสสรณ์    เกียรติอิภพงษ์  ผู้ช่วย 
 วันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
  นางนภัสสรณ เกียรติอภิพงษ   หัวหน้า  
  นางสุนิดา เดชะทัตตานนท์  ผู้ช่วย 
  นางอดุลย์ ศิริเวช   ผู้ช่วย 
  นายคมศักดิ์ หาญสิงห์  ผู้ช่วย    
  นางสิริกาญจน์ ธีรมงคล   ผู้ช่วย 
 หน้าที่   รับผิดชอบการจัดกิจกรรมในวันที่ก าหนดให้ส าเร็จเรียบร้อย 
   

        ทั้งนีต้ั้งแตวันที่  ๘   เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  
  

สั่ง   ณ   วันที่   ๘   เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 

(นายพิชยนันท สารพานิช) 
      ผอู านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 


